
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES Plurilingüe Elviña
CURSO: 3º da ESO
MATERIA: Lingua Galega
DEPARTAMENTO: Lingua Galega e Literatura
DATA: 8-5-2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Au-
tónoma de Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 1 DE 6
CENTRO: IES PLURILINGÜE ELVIÑA

CURSO: 3º ESO
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso am-
pliación)

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 6
CENTRO: IES PLURILINGÜE ELVIÑA

CURSO: 3º ESO
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Comprender que é un texto e coñecer
as  distintas  clases  de  textos  segundo  a
canle de transmisión, o tema e a intención
comunicativa.

1.1. Le con atención un texto e clasifícao segundo
diferentes criterios.

1. Ler con fluidez e comprensión un texto
narrativo e comentalo tendo en conta os
elementos que o caracterizan.

1.1. Le con fluidez e atención un texto narrativo e
analiza os elementos que lle son propios: narrador,
personaxes, espazo, tempo e argumento.

1. Ler con fluidez e comprensión un texto
descritivo e comentalo tendo en conta os
elementos que o caracterizan.

1.1. Le con fluidez e atención un texto e identifica
as características do texto descritivo.
1.2. Escribe textos descritivos.

1. Ler con fluidez e comprensión un texto
dialogado e comentalo seguindo uns crite-
rios.

1.1. Le un texto e coméntao analizando as carac-
terísticas lingüísticas e as marcas gráficas dun texto
dialogado.

1. Ler con fluidez e comprensión un cómic
e comentalo seguindo uns criterios.

1.1. Le con fluidez e atención un cómic e identifica
os códigos lingüístico e iconográfico empregados.

1. Ler con fluidez e comprensión un poe-
ma e comentalo seguindo uns criterios.

1.1. Le con fluidez e atención un poema e identifica
as características que lle son propias.

1. Ler un texto teatral coa entoación ade-
cuada e facer o seu comentario.

1.1. Le con fluidez e atención un texto dramático e
recoñece nel as características propias do xénero e
clasifícao atendendo aos subxéneros teatrais

2. Ampliar o vocabulario básico relaciona-
do coas redes sociais.

2.1. Coñece e aplica o vocabulario que conforma o
campo semántico das redes sociais.

2. Ampliar o vocabulario básico relaciona-
do coas planta aromáticas e medicinais.

2.1. Coñece e aplica o vocabulario que conforma o
campo semántico das plantas aromáticas e medici-
nais.

2. Ampliar o vocabulario básico relaciona-
do coas emocións e os sentimentos.

2.1. Coñece e aplica o vocabulario que conforma o
campo semántico das emocións e os sentimentos.

2. Ampliar o vocabulario básico relaciona-
do co universo.

2.1. Coñece e aplica o vocabulario que conforma o
campo semántico do universo.

2. Ampliar o vocabulario básico relaciona-
do coas artes.

2.1. Coñece e aplica o vocabulario que conforma o
campo semántico das artes.

2. Coñecer o vocabulario básico relaciona-
do coa espeleoloxía e outros deportes.

2.1. Coñece e aplica o vocabulario que conforma o
campo semántico da espeleoloxía e outros depor-
tes.

2. Ampliar o vocabulario básico relaciona-
do coa paisaxe natural.

2.1. Coñece e aplica o vocabulario que conforma o
campo semántico da paisaxe natural.

3.  Aplicar  correctamente  as  regras  de
acentuación.

3.1. Aplica correctamente as regras de acentuación.

3. Aplicar correctamente os signos de pun-
tuación.

3.1. Aplica correctamente o punto, a coma e o pun-
to e coma.
3.1. Aplica correctamente os dous puntos, os pun-
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tos suspensivos e a raia.
3.  Coñecer  o  uso  das  maiúsculas  e  as
minúsculas e utilizalas correctamente.

3.1.  Utiliza  correctamente  as  maiúsculas  e  as
minúsculas.

3. Utilizar correctamente as grafías b e 3.1. Emprega correctamente as grafías b e v.
3.  Escribir  correctamente palabras  con e
sen h e coñecer o uso da diérese.

3.1. Escribe correctamente palabras con e sen h.
3.2. Coñece e utiliza correctamente a diérese.

3. Escribir correctamente palabras con s e
con x e diferenciar entre senón e se non.

3.2. Diferencia e usa correctamente o par
homófono senón/se non.

3. Escribir correctamente palabras que
conteñen grupos consonánticos e

diferenciar o uso de por que, porque e
porqué.

3.3. Diferencia as palabras por que, porque e
porqué.

3. Diferenciar o uso de haber e a ver, e de
hai, aí, ai!

3.1. Entende e aplica a diferenza entre haber e a
ver, e entre hai, aí e ai!

4.  Categorizar  e  clasificar  substantivos  e
formar o feminino e o plural.

4.2. Identifica substantivos femininos e masculinos
e forma o feminino de substantivos dados.
4.3. Forma o plural de substantivos simples e com-
postos.

4. Identificar e clasificar adxectivos, aplicar
as  regras  de  concordancia  e  coñecer  os
distintos graos nos que pode aparecer.

4.2. Aplica as normas de concordancia do adxecti-
vo, escribindo femininos e plurais doutros dados.

4. Coñecer a función dos determinantes e
as súas clases e utilizar correctamente os
artigos e os demostrativos.

4.2. Identifica e aplica os artigos e as súas contrac-
cións.

4.  Recoñecer  e  aplicar  correctamente os
posesivos,  os  numerais,  os  indefinidos  e
os interrogativos e exclamativos, tanto na
súa función de determinante como prono-
minal.

4.1. Identifica e aplica os posesivos.
4.2. Identifica e aplica os numerais.
4.3. Identifica e aplica os indefinidos.
4.4. Identifica e aplica os interrogativos e exclamati-
vos.

5. Comprender o concepto de plurilingüis-
mo.

5.1. Comprende o concepto de plurilingüismo e en-
téndeo como unha realidade de carácter universal.

5. Entender e diferenciar os conceptos de
bilingüismo,  diglosia  e  normalización  lin-
güística.

5.1.  Diferencia  entre  bilingüismo  e  diglosia  e  re-
coñece a importancia de normalizar  o uso dunha
lingua.

6.  Coñecer  as  principais  características  e
mostras  da  literatura  popular,  tanto  en
prosa como en verso. 

6.2. Recoñece os diferentes tipos de cantigas.

6.  Comprender  a  situación  da  literatura
galega no século XIX e coñecer algúns pre-
cursores do Rexurdimento.

6.2.  Sabe  que  foi  o  Rexurdimento  e  recoñece  os
seus autores máis emblemáticos, ademais dalgúns
outros secundarios.

7. Reescribir e ampliar textos. 7.1. Reelabora textos a partir dunhas pautas dadas.
7. Escribir un conto a partir dunhas pautas
dadas.

7.1. Escribe contos seguindo unhas pautas dadas.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: os descritos na Programación Didáctica do Departa-
mento

a) Instrumentos da fase presencial:
-Rexistro de notas de cada alumno sobre tarefas realizadas e participa-
ción activa na aula.
-Probas escritas.
b) Instrumentos da fase a distancia:
-Tarefas presentadas por vía telemática ou no seu defecto, entrega no 
centro educativo en soporte físico.

Cualificación final

Obterase da media aritmética entre as outorgadas no primeiro e no se-
gundo trimestres. A ela poderá sumarse ata 1 punto para o alumnado 
que presente, cun nivel axeitado de calidade, un 40% das tarefas propos-
tas dende a suspensión das clases presenciais e ata 2 puntos para o 
alumnado que presente un 70%.

Proba extraordinaria
de setembro 

Realizarase no propio centro se as condicións sanitarias así o permiten e 
o alumnado será examinado exclusivamente sobre os estándares de cali-
dade traballados antes da suspensión das clases.

Avaliación de  mate-
ria pendentes

Criterios de avaliación: os descritos na Programación do Departamento.
Criterios de cualificación: Considerarase superada a materia a partir da 
presentación dun 50% das tarefas do programa de recuperación facili-
tado ao principio do curso a este alumnado.
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
a)Fase presencial: As tarefas entregadas.
b)Fase a distancia: As presentadas por vía telemática ou no seu defecto,
entrega no centro educativo en soporte físico ANTES DO 29 DE MAIO.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Estarán enfocadas principalmente en repasar e reforzar/ampliar a 
parte da programación impartida ata a suspensión das clases; pero
sen renunciar por completo a introducir outros contidos esenciais 
para a formación académica do alumnado.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

a) Alumnado con conectividade: Tarefas propostas a través do co-
rreo electrónico, aula virtual do centro e plataforma EDMODO.
b) Alumnado sen conectividade: Tarefas propostas a través de ins-
titucións como os centros cívicos.

Materiais e recursos

Dispositivos con conexión a Internet (en xeral de propiedade parti-
cular de profesorado e familias) Libro de texto, libros de lectura, fi-
chas de reforzo, dicionarios en rede, materiais de elaboración pro-
pia do departamento, aula vitual do centro.
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4. Información e publicidade
Información ao alumnado

e ás familias
Correo electrónico, Abalar Móbil, titorías e institucións como os 
centros cívicos municipais.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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